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چكيده
اقتصاد ایران در سالهای اخیر به دلیل بیثباتی درآمد ارزی ،رشد اقتصادی منفی
را تجربه کرده است ،در همین راستا یکی از سیاستهای اصلی اقتصاد مقاومتی،
ایجاد ثبات در درآمد ارزی و تنوع سازی صادرات بوده اند ،مطالعه حاضر با استفاده
از دادههای اداره گمرک ،مرکز آمار و بانک مرکزی برای دوره زمانی  1371تا 1394
و با روش حداقل مربعات دو مرحلهای به بررسی عوامل موثر بر تنوع سازی صادرات با
تاکیدبربندهایاقتصادمقاومتیمیپردازد،نتایجحاصلازبرآوردالگونشانمیدهد
که تالطم بازار ارز ،نسبت تسهیالت غیردولتی و تحریم باعث کاهش تنوع پذیری
صادرات میشوند ،اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی
منجر به افزایش تنوع پذیری صادرات میشوند .بنابراین برای دستیابی به اهداف
اقتصاد مقاومتی ،کاهش تالطم بازار ارز ،هدایت و بیمه تسهیالت به بخشهای دارای
نوآوری ،افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،افزایش کیفیت تحصیالت و
ارتباطموثردانشگاهوصنعتالزموضروریاست.

واژگان كليدي:
اقتصاد مقاومتی ،تنوع سازی صادرات ،ثبات درآمد ارزی ،روش حداقل مربعات دو
مرحلهای
 .1عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السالم

.2عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه younes.goli67@gmail.com

 .3عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مشهد
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-1مقدمه و بیان مسئله

رشد باثبات اقتصادی یکی از اهداف اصلی برای بسیاری از کشورها است ،اما بسیاری از
اقتصادهایدرحالتوسعهبهدلیلصادراتتکمحصولیبامشکالتزیادیمواجههستند،
اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و در سالهای پس از تحریم اقتصادی غرب
علیه ایران رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده است ،چرا که روند تغییرات اقتصاد ایران در
سالهای اخیر نشان میدهد که صادرات نفتی و درآمد حاصل از آن بیشترین وابستگی
را برای اقتصاد ایجاد کرده است ،طوری که براساس آمارها کاهش درآمد نفتی از میزان
 112میلیارد دالر در سال  1390به  63میلیارد دالر در سال  1391باعث شده است که
رشد اقتصادی ایران در سال  1391به صورت منفی گزارش شود ،یکی از دالیل اصلی
برای وجود چنین پدیدهای در اقتصاد ایران به این صورت است که بخش صنعت کشور به
وسیله کاالهای سرمایهای و واسطهای وارداتی تغذیه میشوند و براساس گزارشات بانک
مرکزی میزان سهم واردات کاالهای سرمایهای در سال  1389برابر با  61درصد و این
مقدار در سال  1392به مقدار  67درصد افزایش یافته است .دلیل دیگر برای افزایش اثر
گذاری کاهش درآمد نفتی بر رشد اقتصادی ،پایین بودن سهم صادرات غیرنفتی و کاهش
تنوع صادراتی است ،سهم صادرات محصوالت غیرنفتی در جدول ( )1نیز نشان میدهد
که بر طبق دادههای اداره گمرک به ترتیب در سال  1380و 1394بیشترین صادرات
متعلق به فرش و سوختهای صنعتی بوده است ،به طوری که سهم فرش در سال 1380
معادل با  15درصد است و در سال  1394این سهم معادل با  1/6درصد است ،اما سهم
سوختهای صنعتی در سال  1380معادل با  14درصد و در سال  1394برابر با 35/3
درصد است ،در واقع شواهد نشان میدهد که سبد صادراتی کشور از کاالهای وابسته به
مواد غیر نفتی به سمت صادرات کاالهای وابسته به نفت گرایش داشته است ،در حالیکه
در تمام برنامههای توسعه اقتصادی کشور مبنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی
بوده است.
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به طور کلی سبد صادراتی کشور بسیار متمرکز بوده و بیشتر وابسته به مواد نفتی
است ،بنابراین مسئله اصلی برای مطالعه حاضر افزایش آسیبپذیری اقتصاد ایران به علت
وابستگی باال به درآمد نفتی است ،و این مسئله از یک طرف در شواهد اقتصادی ایران
قابل تایید است ،و از طرفی دیگر در بند  13و  10سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی
بر کاهش ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و توسعه صادرات تاکید شده
است .بر همین اساس ثبات درآمدی ارزی و دوری از نوسانات درآمد ارزی سیاستی بهینه
برای کاهش آسیبپذیری اقتصاد است ،متنوع سازی صادرات به عنوان سیاستی مهم
برای ایجاد ثبات درآمد ارزی و متناسب با آن ثبات اقتصادی قابل بررسی است.
متنوع سازی صادرات سیاستی مفید ،موثر و بهینه برای کاهش آسیبپذیری اقتصاد و
کاهش ضربه پذیری ناشی از وابستگی به درآمد نفت است ،کشور ایران یکی از کشورهایی
است که دارای ساختار اقتصادی ضعیف از دو جنبه اصلی است ،جنبه اول وابستگی باال به
درآمد نفتی است ،طوری که براساس آمارها میزان وابستگی بودجه دولت به درآمد نفتی
معادل  50تا  60درصد میباشد ،اما جنبه دوم بررسی حجم واردات کاالهای سرمایهای
در تولید اقتصاد است ،بنابراین برای غلبه بر دو مشکل ذکر شده ،سیاستی در بندهای
اقتصاد مقاومتی ذکر و بیان شده است که میتواند زمینه را برای کاهش آسیبپذیری
اقتصادی فراهم آورد ،تنوع پذیری صادرات کاالها گامی اساسی و مهم برای غلبه بر دو
مشکل ذکر شده است ،در واقع متنوع سازی صادرات از یک طرف باعث افزایش میزان
ارز صادراتی میشود و بنابراین وابستگی به نفت را کاهش میدهد و هم اینکه ثباتی
را در درآمد ارزی ایجاد میکند که دارای نوساناتی کمتر از درآمد نفتی است ،عالوه بر
اینها ایجاد تنوع در صادرات کاالها باعث انگیزه برای نیروی کار تحصیل در صنعت با
تکنولوژی باال میشود و از این نظر اقتصاد میتواند گامی اساسی را در جهت خودکفایی
کاالهای سرمایهای بردارد .به همین دلیل بررسی متنوع سازی صادرات و بررسی عوامل
موثر بر آن مهم و دارای ارزش است .به طور کلی اهمیت مطالعه حاضر ناشی از واقعیتی
است که کشور ایران همواره در معرض تهدیدهای خارجی قرار دارد ،و الزم است که
اقتصاد را در مقابل چنین تهدیدات برای بلندمدت واکسینه نمود ،لذا ثبات درآمد ارزی
در شرایط حال از اهمیت باالیی برخوردار است .بر همین اساس ،سواالت مطالعه حاضر
به این صورت است که آیا متنوع سازی صادرات بر رشد اقتصادی تاثیر دارد؟ چه عواملی
بر متنوع سازی موثر هستند؟
ساختار مطالعه حاضر به این صورت است که ابتدا به بررسی مبانی نظری و مطالعات
انجام شده پرداخته میشود ،سپس در بخش سوم به دادهها و روش تحقیق پرداخته
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میشود ،و در نهایت در بخش چهارم به بررسی برآورد مدل و تحلیل نتایج پرداخته میشود.
-2ادبیات نظری و پیشینه مطالعاتی
 -1-2مبانی نظری متنوع سازی صادرات

دیوید ریکاردو در نظریه مزیت نسبی خود بیان میدارد که کشورها برای تسریع در روند
رشد اقتصادی ،باید در تولید کاالهایی فعالیت کنند که دارای مزیت نسبی هستند ،چرا
که به این وسیله ،حداکثر بازدهی برای صرف منابع مشخص ،قابل دستیابی است ،در این
راستا کشورهای در حال توسعه به دلیل برخورداری از مزیتهای نسبی و فراوانی نهادههای
تولیدی از تخصصهای اولیه اقتصادی منتفع میگردند ،همچنین وفور نهادههای تولیدی
در این کشورها ،ورود سرمایه گذاری مستیم خارجی را تشدید نموده است ،در همین
حال برخی از اقتصاددانان توسعه ،تخصص گرایی بینالمللی را به لحاظ وابستگی شدید
اقتصاد به کاالهای صادراتی مورد انتقاد قرار دادهاند .براین اساس آنها معتقدند که تخصص
گرایی بین المللی برای یک کشور منجر به وابستگی شدید اقتصاد آن کشور به درآمدهای
صادراتی شده و به دلیل غیرقابل پیشبینی بودن قیمت کاالهای صادراتی ،در صورت
نوسانات شدید در قیمت ،به بی ثباتی درآمدهای صادراتی انجامیده و این امر اثر منفی
بر کل اقتصاد خواهد گذاشت .به عبارت دیگر در کشورهای در حال توسعه ،صادرات به
عنوان یک نهاده تولید (مواد اولیه و واسطهای) رفتار نموده و به لحاظ این که در اغلب این
کشورها سهم اعظمی از واردات آنان را کاالهای سرمایهای و واسطهای تشکیل میدهد
که به عنوان یک نهاده تولیدی استفاده میگردد ،و منابع تامین مالی این نوع از واردات از
محل درآمدهای صادراتی تامین میشود ،لذا بیثباتی درآمدهای صادراتی به اختالل در
واردات این نوع از نهادههای تولیدی منجر شده و به تبع آن رشد اقتصادی را تحت تاثیر
قرار میدهد (فدر.)1983 1
در واقع به واسطه سه کانال متنوع سازی صادرات میتواند رشد اقتصادی را افزایش
دهد ،کانال اول به این صورت است که افزایش متنوع سازی صادرات باعث بهبود رابطه
مبادله در کشورهای در حال توسعه میشود ،مطالعات پربیش و سینگر )1950( 2نیز
نشان میدهد که تمرکز کشورهای در حال توسعه بر تولیدات اصلی که حجم عمدهای از
صادرات را به خود تخصیص داده است ،باعث تضعیف رابطه مبادله ،تالطم درآمد و در نهایت
کاهش رشد اقتصادی میشود .با این وجود افزایش متنوع سازی صادرات به خصوص در
کاالهای کارخانهای باعث بهبود رابطه مبادله میشود .دومین کانال به این صورت است
)1. Feder (1983
)2. Prebisch and Singer (1950

 -2-2عوامل موثر بر تنوع سازی صادرات

مبانی نظری متنوع سازی صادرات بر پایه مدل رشد درونزا این است که متنوع سازی
صادرات از کاالهای اولیه به کاالهای با فن آوری باال و کاالهای با مهارت باال ،منجر
به رشد بیشتری میشود چون تجارت این قبیل کاالها نسبت به کاالهای اولیه منجر
به کسب بهرهوری اثر سرریز میشود (هرزر و لهنمان .)2006 2براساس مطالعه ملتیز
( ،)2003افزایش در متنوع سازی صادرات باعث باال بودن بهرهوری در اقتصادهای
صادراتی نسبت به اقتصادهای غیرصادراتی میشود و چنین نتایجی در مطالعات
فینسترا ( )2010نیز تایید شده است .متنوع سازی صادرات همچنین میتواند ریسک
در معرض شوکهای خارجی و تالطم متغیرهای کالن اقتصاد را کاهش داده و رشد
اقتصادی را افزایش میدهد ،شواهد اقتصادی نیز نشان میدهد که کشورهای توسعه
یافته کنونی به واسطه افزایش متنوع سازی صادرات ،سطح باالیی از رشد اقتصادی
را تجربه کردهاند (اگوسین و همکاران  ،2012ص  .)295لدرمن و مالونی)2003( 3
نشان میدهند که افزایش متنوع سازی صادرات باعث کاهش اثر منفی وفور منابع
طبیعی بر رشد اقتصادی میشود ،براساس ادبیات نظری متنوع سازی صادرات تابعی
از تالطم بازار ارز ،سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،تولید واقعی اقتصاد به عنوان
معیاری از اندازه اقتصاد ،نسبت تسهیالت اعطا شده به بخش غیردولتی تقسیم بر
تولید ناخالص داخلی ،کیفیت نهادها و سطح تحصیالت شاغلین است .در واقع رشد
اقتصادی مستلزم دو بخش حقیقی و مالی قوی و مکمل است ،که زمینه را برای رشد
)1. Ferrira (2009
)2. Herzer and Lehnman (2006
)3. Lederman and Maloney(2003
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که هر چه میزان تنوع صادرات افزایش یابد ،ریسک بیثباتی صادرات کاهش مییابد ،با
توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه با محدودیت منابع مواجه هستند ،صادرات به
عنوان منبع مهم ارز خارجی برای واردات کاالهای سرمایهای تلقی میشود ،لذا هر چه
تعداد کاالهای قابل صادراتی کاهش یابد ،ریسک در معرض کشش باالی تقاضا و نوسان
قیمت بین المللی افزایش مییابد ،این اثر در ادبیات مالی به عنوان اثر پرتفولیو شناخته
شده است( ،فریرا .)2009 ،1کانال سوم نیز به این صورت است که هر چه متنوع سازی
فعالیتهای اقتصادی افزایش یابد ،اثرات سرریز دانش برای سایر بخشهای اقتصادی
ایجاد میشود ،منبع مهم برای اثرات سرریز افزایش بهرهوری ناشی از تکنولوژی جدید،
مدیریت جدید ،آموزش نیروی کار و غیره است ،در واقع به دلیل وجود چنین اثرات
سرریزی ،بهرهوری در اقتصاد افزایش و بنابراین رشد اقتصادی افزایش مییابد.

151

152
فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال بیستم  /شماره  / 75تابستان 1396

اقتصادی فراهم میکند ،به همین دلیل محدودیت نقدینگی برای بسیاری از تولیدات
ممکن است نوعی مانع جدی برای صادرات و رشد اقتصادی تلقی شود ،در همین
راستا توسعه مالی یکی از مسائلی است که در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از
اندیشمندان قرار گرفته است ،در واقع توزیع مناسب اعتبارات در بخشهای مختلف
اقتصادی ،براساس پتانسیلهای موجود میتواند زمینه را برای متنوع سازی صادرات
و رشد اقتصادی را فراهم کند ،مانوا ،)2008( 1در مطالعهای نشان میدهد که توسعه
مالی باعث افزایش متنوع سازی صادرات و متناسب با آن رشد اقتصادی میشود،
در تحلیل اثر توسعه مالی بر متنوع سازی صادرات ذکر دو نکته دارای اهمیت است،
توسعه مالی ممکن است ریسک تامین مالی فعالیتهای جدید تولیدی به دلیل عدم
شناخت از ساختار بازار را افزایش دهد ،بنابراین اگر چه توسعه مالی روند افزایشی را
طی کند ،ولی چون در فعالیت جدیدی سرمایه گذاری صورت نمیگیرد ،غالبا باعث
افزایش تمرکز فعالیتهای تولیدی شود ،و در متنوع سازی صادرات تغییری صورت
نمیگیرد ،در رابطه بین تحصیالت و متنوع سازی صادرات ،اقتصادهای مبتنی بر نوآوری
دارای شرایط پویاتری نسبت به سایر اقتصادها هستند ،به این صورت که سهم باالیی
از صادرات جهان را به خود تخصیص میدهند ،بر همین اساس نقش نیروی کار دارای
تحصیالت عالی همواره در بهبود عملکرد فرآیندهای تولیدی و ایجاد مزیت نسبی در
فعالیتهای اقتصادی غیرقابل انکار است ،نیروی کار دارای تحصیالت عالی به دالیلی
از قبیل انطباق آسانتر با تکنولوژی جدید و پذیرش شرایط قابل تحول نقش موثری
را در متنوع سازی صادرات دارد ،هر چه میزان کیفیت تحصیالت در کشوری باالتر،
نوآوری باالتر ،قدرت خلق محصول جدید باالتر و تنوع محصوالت صادرات نیز افزایش
مییابد .کیفیت نهادها نیز نقش بسزایی را در عملکرد کلی اقتصاد دارند ،به این صورت
هر چه عملکرد نهادها ضعیفتر باشد ،رشد اقتصادی کندتر خواهد بود ،این نوع از رابطه
در مطالعاتی از قبیل مارو )1995( 2و کانک و کیفر )1995( 3تایید شده است ،هال و
جونس )1999( 4نشان میدهند که ساختار بیمارگونه نهادها باعث کاهش بهرهوری
کل در اقتصاد میشود ،کیفیت نهادها همچنین نقش بسزایی را در تمایل کارگزاران
اقتصادی به صادرات دارد ،اثر کیفیت پایین نهادها بر اقتصاد دارای اثری همانند اثر
مالیات بر تجارت است ،در واقع بازدهی تجارت را کاهش میدهد ،رودریک)2002( 5
)1. Manova (2008
)2. Mauro (1995
)3. Knack and Keefer (1995
)4. Hall and Jones (1999
)5. Rodrik (2002

)1. Anderson and Young (1999
)2. Anderson and Marcouiller (2002
)3. Melitz (2003
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بیان میکند که یکی از موانع اصلی برای تجارت ،اجرای قرارداد بین طرفین است ،و
این به علت کیفیت متفاوت ساختار نهادها در اقتصاد است ،آندرسن و یونگ)2006( 1
بیان میکنند که کیفیت پایین نهادها همانند اثر تعرفه بر صادرات است و به همین
دلیل میزان صادرات و تجارت در اقتصاد کاهش مییابد ،آندرسن و مارکویلر)2002( 2
با استفاده از مدل جاذبه نشان میدهند که کشورهای با کیفیت پایین نهادها ،تقاضا را
برای صادرات خود به واسطه ایجاد مازاد قیمت بر صادرات کاهش میدهند .بنابراین به
طور کلی کاهش کیفیت نهادها در اقتصاد باعث کاهش صادرات میشود ،براساس داده
های بین المللی موسسه مطالعاتی هریتج ،کیفیت نهادها در هر اقتصادی از میانگین
 6شاخص ثبات سیاسی ،میزان مشارکت مردم در امور کشور و پاسخگویی مسئوالن،
میزان اثر بخشی دولت ،کیفیت مقررات و قوانین ،حاکمیت قانون و کنترل فساد قابل
دستیابی است ،با توجه به اینکه میزان این شاخص از منفی  2/5به صورت بدترین
وضعیت و مثبت  2/5بهترین وضعیت در حال تغییر است.
میزان نوسانات نرخ ارز و بیش از حد ارزش گذاشتن پول ملی دارای تاثیر منفی
بر صادرات و تنوع صادراتی است ،چرا که افزایش تالطم نرخ ارز موجب نااطمینانی
در اقتصاد میشود و به این واسطه ریسک تجارت افزایش مییابد ،باال بودن نرخ ارز
به دلیل ارزان بودن کاالها برای خارجیان ،میزان صادرات را نیز افزایش میدهد ،به
طور کلی ملیتز )2003( 3بیان میکند که اگر منافع مورد انتظار ورود به بازارهای
بینالمللی کمتر از هزینه ورد به آن بازارها باشد ،بنگاهها تصمیم میگیرند ،که وارد
بازار بین المللی نشوند و به این دلیل افزایش تالطم به واسطه افزایش نااطمینانی در
بازار ارز باعث کاهش متنوع سازی صادرات میشود.
یکی از عواملی که نقش بسزایی را در واردات نوآوری و ایجاد مزیت در تولید
میشود ،سرمایه گذاری مستقیم خارجی است ،به دو دلیل وجود دو اثر مستقیم و
غیرمستقیم افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به افزایش تنوع صادرات
میشود ،اثر مستقیم به این صورت است که بنگاههای خارجی به طور مستقیم در تولید
کاالهای دارای تکنولوژی باال که محصوالت جدیدی را ارائه میدهد ،فعالیت میکنند
که این به طور مستقیم منجر به افزایش متنوع سازی صادرات میشود ،همچنین
وجود شرکتهای چندملیتی به طور بالقوه میتواند زمینه را برای انتقال قابلیتهایی
به بنگاههای داخلی فراهم کند ،وجود این قابلیتها از قبیل نیروی کار متخصص،
ابزارهای سرمایهای و شیوههای کار در اقتصاد به طور غیرمستقیم باعث افزایش در
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تنوع کاالهای صادراتی میشود( ،هیدالگو و همکاران ،)2007 1اما اثر غیرمستقیم
سرمایه گذاری مستقیم خارجی معموال در ادبیات به صورت اثرات سرریز نمود پیدا
میکند .بنگاهها به دلیل دو هدف به دنبال سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند ،یا
اینکه بازار کشور میزبان را تسخیر نمایند (بازاری بودن  ،)FDIو یا اینکه برای تولید با
هزینه پایینتر وارد کشور میزبان میشوند( ،کارا بودن  .)FDIدر واقع سرمایه گذاری
مستقیم خارجی همراه با کارایی ،صادرات کشور میزبان را تحت تاثیر قرار میدهد،
اگر  FDIمنجر به تولید کاالهایی متفاوت از صادرات کشور میزبان شود ،ترکیب سبد
صادراتی کشور تغییر کرده و تنوع آنها افزایش مییابد ،اما اگر  FDIمنجر به تولید
کاالهایی صادراتی کشور میزبان شود FDI ،منجر به تخصصی شدن اقتصاد میشود.
براساس آمارهای آنکتاد ،سهم کشورهای در حال توسعه از مقدار  17درصد در سال
 2000به مقدار  54درصد در سال  2014افزایش یافته است ،و سهم کشورهای توسعه
یافته روندی کاهشی را تجربه کردهاند .این نشان میدهد که کشورهای در حال توسعه
دارای پتانسیل باالتری نسبت به کشورهای توسعه یافته هستند ،و این ناشی از شکاف
بین وضعیت فعلی و وضعیت بالقوه است .در واقع در طول دوره مطالعه کشورهای توسعه
یافته جریان خروجی سرمایه را تجربه کردهاند.
شواهد آماری کشورهای آسیایی نشان می دهد اوال به طور کلی سهم کشور چین
در جذب سرمایه گذاری خارجی بیش از سایر کشورها بوده است ،طوری که این سهم
در سال  2000معادل با  17درصد و در سالهای بعد ابتدا افزایش یافته و تا مقدار سهم
 31درصدی در سال  2002افزایش و سپس روندی کاهشی را تجربه کرده است طوری
که این سهم در سال  2015معادل با  17/72درصد میباشد ،متاسفانه کشور ایران در
سالهای اخیر سهم باالیی را در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تجربه نکرده
است ،سهم ایران در جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2000
معادل با  0/08درصد و این سهم در سال  2015برابر با  0/27درصد بوده است ،و از
کشورهای مالزی ،سنگاپور ،ترکیه و هند پایین تر میباشد.
الزم به ذکر است ،همیشه سرمایه گذاری منجر به افزایش بهرهوری ،رشد و توسعه
در اقتصاد نمیشود ،بلکه این نوع از سیاست زمانی منجر به افزایش بهرهوری در اقتصاد
میشود ،که حامل انتقال فناوری جدید در اقتصاد باشد ،در واقع این نوع انتقال از فناوری
باعث افزایش بهرهوری و یا به عبارتی افزایش تولید به ازای سطح ثابتی از نهادهها میشود.

)1. Hidalgo et al (2007
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با توجه به اینکه مطالعات به نسبت زیادی در حوزه متنوع سازی صادرات و قاچاق
انجام شده است ،لذا در این بخش به بررسی خالصهای از آنها پرداخته میشود ،طوری
که ابتدا به مطالعات متنوع سازی صادرات و سپس به بررسی قاچاق پرداخته میشود.
ایواموتو و نبشیما ،)2012( 1در مطالعهای با استفاده از دادههای  175کشور برای دوره
زمانی  1980-2007و رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی اثر سرمایه گذاری
مستقیم خارجی بر متنوع سازی صادرات میپردازد ،نتایج مطالعه آنها نشان میدهد
که سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبتی را بر متنوع سازی صادرات در کشورهای
در حال توسعه دارد .بنگا )2006( 2در مطالعهای اثر  FDIرا بر متنوع سازی صادرات
در بخش صنعت هند را بررسی میکند ،نتایج مطالعه ایشان نشان میدهد که  FDIاز
آمریکا اثر مثبتی را بر متنوع سازی صادرات دارد .تدسس و شاکروال )2011( 3چنین
رابطهای را برای  131کشور در دوره زمانی  1984تا  2004را با استفاده از روشهای
پارامتری و نیمه پارامتری بررسی میکنند ،نتایج آنها نشان میدهد که انباشت FDI
باعث متنوع سازی صادرات میشود .چانف و رویگر )2008( 4نیز نشان میدهد که
 FDIمنجر به متنوع سازی صادرات در کشورهای مدیترانهای میشود .آگوسین و
همکاران )2012( 5در مطالعهای عوامل اصلی تعیین کننده متنوع سازی صادرات را
مورد بررسی قرار میدهند ،نتایج آنها نشان سطح تحصیالت نیروی کار و نوسانات نرخ
ارز از عوامل موثر بر متنوع سازی صادرات است .سکات )2015( 6در مطالعهای رابطه
بین نوسانات نرخ ارز و متنوع سازی صادرات را در کشورهای در حال توسعه بررسی
میکند ،نتایج حاصل از مطالعه ایشان نشان میدهد که نوسان نرخ ارز تاثیر معناداری
را بر متنوع سازی صادرات ندارد.
آذربایجانی و همکاران ( ،)1390در مطالعهای اثر متنوع سازی صادرات را بر
بهرهوری کل عوامل تولید و رشد اقتصاد را با استفاده دادههای کشورهای عضو دی
هشت طی دوره زمانی  1999-2007و روش دادههای تابلویی را بررسی میکند،
نتایج آنها نشان میدهد که متنوع سازی صادرات باعث افزایش بهرهوری و رشد
اقتصادی میشود .تقی پور و موسوی ( )1380در مطالعهای اثر متنوع سازی صادرات
را بر افزایش درآمدهای ارزی در دوره زمانی  1358-1378را بررسی میکنند ،نتایج
)1. Iwamoto and Nabeshima (2012
)2. Banga (2006
)3. Tadesse and shukralla (2011
)4. Chenaf and Rouiger (2008
)5. Agosin et al (2012
)6. Sekkat (2015
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مطالعه آنها نشان میدهد که متنوع سازی در ترکیب صادرات باعث افزایش درآمد
ارزی ایران میشود .معمارنژاد و همکاران ( )1388نیز با استفاده از دادههای در دوره
زمانی  1358-1385نشان میدهند که متنوع سازی منجر به افزایش رشد اقتصادی
میشود .نعمت اللهی و گرشاسبی ( )1393در مطالعهای نشان میدهند که تنوع پذیری
کشوری در صادرات غیرنفتی با وضع تحریمهای جدید به شدت کاهش یافته است ،و
همچنین کل صادرات غیرنفتی کشور در گروههای خاصی متمرکز است و این بر تنوع
پذیری اثرات منفی دارد .یاوری و همکاران ( )1389در مطالعهای نشان میدهند که
شاخص تنوع صادراتی در  9گروه صنایع دارای اثر مثبت و معنیداری بر روی بهرهوری
میباشد .محمدی و فکاری ( )1394با استفاده از دادههای دوره زمانی  1374تا 1391
و با استفاده از رگرسیون ریج نشان میدهند که سرمایهگذاری خارجی باعث کاهش
تنوع صادراتی شده و افزایش درآمد ناخالص سرانه منجر به افزایش تنوع صادراتی
میشود ،همچنین کیفیت قوانین و مقررات ،انتقاد پذیری و پاسخگویی باعث کاهش
معناداری در تمرکز صادرات میشود.
مطالعه حاضر از چند نظر نسبت به مطالعات انجام شده دارای مزیت است :اول اینکه
بررسی عوامل موثر بر متنوع سازی صادرات به صورت جامع در هیچ مطالعهای در داخل
مورد بررسی قرار نگرفته است ،دوم اینکه بیشتر مطالعات انجام شده اثر متنوع سازی
صادرات را بر روی متغیرهای کالن بررسی میکنند ،در حالی که مطالعه حاضر ،عوامل
موثر بر متنوع سازی صادرات را بررسی میکند .همچنین مطالعه حاضر انطباق شرایط
فعلی اقتصاد را در کنار الگوی اقتصاد مقاومتی قرار داده و در راستای بندهای اقتصاد
مقاومتی تحلیل صورت میگیرد.
 -3روش تحقیق

با توجه به اینکه مطالعه حاضر عوامل موثر بر متنوع سازی صادرات را مورد بررسی قرار
میدهد ،لذا ابتدا با استقاده از دادههای در دسترس و شاخصهای جینی ،هرفیندال-
هیرشمن و تایل به برآورد شاخص متنوع سازی صادرات پرداخته میشود .برای اندازه
گیری تنوع پذیری صادرات از دادههای صادرات به تفکیک کدهای تعرفه  8رقمی برای
دوره زمانی  1371تا  1394استفاده میشود ،اما برای قابلیت مقایسه بین کشورهای
مختلف از دادههای  HSدو رقمی استفاده شده است .معادالت  1تا  ،3نحوه اندازه گیری
شاخصهای متنوع سازی صادرات را نشان میدهند.

()2
()3
معادله ( ،)1شاخص هر فیندال-هیرشمن را نشان میدهد که  Sسهم صادرات کاالی با
کد  Kاز کل صادرات است n ،تعداد کل کاالهای موجود صادر شده در سال است ،برای
نرمال کردن مقدار شاخص بین صفر و یک از کسر استفاده میشود ،معادله ( )2ضریب
جینی را نشان میدهد که در آن  Xسهم انباشته صادرات را نشان میدهد ،همچنین
معادله ( ،)3شاخص اندازه گیری تنوع پذیری تایل را نشان میدهد ،که در آن
نیز میانگین صادرات است.
		
اما برای بررسی اثر متغیرهای مورد استفاده بر متنوع سازی صادرات با توجه به ادبیات
نظری مطالعات فدر ( ،)1983پربیش و سینگر ( ، )1950فریرا( ،)2009هرزر و
لهنمان( ،)2006اگوسین و همکاران( .،)2012لدرمن و مالونی( ،)2003مانوا (،)2008
آندرسن و یونگ( ،)2006ملیتز( ،)2003هیدالگو و همکاران()2007و دادههای در
دسترس از معادله رگرسیونی ( )4استفاده میشود ،در این معادله متنوع سازی صادرات
تابعی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( ،)FDIتعداد نیروی کار دارای تحصیالت عالی
که شاغل هستند ( ،)eduکیفیت نهاده ( ،)qiاندازه اقتصاد ( ،)gdpتالطم بازار ارز (،)vol
نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش غیردولتی به کل تولید ( )gdpcreو متغیر دامی تحریم
اقتصادی ( )dumاست.
()4
با توجه به اینکه هیچ اطمینانی نسبت به برون زا بودن سرمایه گذاری مستقیم خارجی
وجود ندارد ،زیرا براساس مبانی نظری سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابعی از ثبات
اقتصادی ،کسری بودجه دولت ،کسری تراز تجاری و اندازه دولت در اقتصاد است و بر
همین اساس در این مطالعه از آنها به عنوان متغیر ابزاری استفاده شده است ،الزم به ذکر
که عوامل متعددی در متنوع سازی صادرات تاثیر دارند ،که غیرقابل مشاهده و یا احتماال
از مدل حذف شدهاند ،بنابراین اجزاء اخالل با رگرسورها دارای همبستگی بوده ،برای
حل چنین مشکلی از روش رگرسیون دو مرحلهای با کاربست گشتاورهای تعمیم یافته
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دو مرحلهای استفاده میشود .استفاده از روش گشتاورهای تعیمیم یافته به این دلیل
است که که وزنی که برای تخمین مورد استفاده قرار میگیرد ،بایستی واریانس تخمین
زنندهها را به طور کارا تخمین بزند ،به همین دلیل گشتاورهای تعمیم یافته با فرض تعامد
بین اجزا اخالل و عوامل توضیحی بهترین و کاراترین تخمینها را به دست میدهد .در
واقع در تخمین دو مرحلهای  GMMبا استفاده از تکرار تخمینها ،وزنهای بهینه را به
دست میآورد ،و از این نظر دارای کارایی باالتری است.
 -4یافته ها
 -1-4توصیف یافته ها

شواهد دادههای گردآوری شده در جدول ( )2نشان میدهد که در طول دوره مطالعه،
اقتصاد ایران تغییرات باالیی را تجربه کرده است ،کیفیت نهادها براساس گزارش موسسه
مطالعاتی هریتج ،در بازه زمانی  1371تا  1393روند نوسانی را تجربه کرده است ،به
طوری که در سال  1371معادل با  1/65و در سال  1393به میزان  1/5کاهش یافته
است ،تالطم بازار ارز که در سالهای اخیر یکی از مسائل اصلی برای سرمایه گذاران بوده
است ،بر طبق آمارهای به دست آمده از دادههای ماهیانه نرخ ارز ،تالطم سالیانه نرخ ارز
به این صورت بوده است که در سال  1371دارای رقم  0/036است و در سال  1393به
میزان  0/085افزایش یافته است ،تالطم در بازار ارز از سال  1388تا سال  1391روندی
افزایشی را تجربه کرده است و در سال  1392به میزان  0/34به بیشترین مقدار در طول
 23سال رسیده است ،بنابراین بر طبق مبانی نظری یکی از عوامل موثر بر افزایش تمرکز
در صادرات ،ناشی از تالطم بازار ارز بوده است.
جدول -2روند دادههای گردآوری شده(منبع :یافتههای تحقیق)
1371

1380

1385

1390

1393

کیفیت نهادهها

1/65

1/7

1/5

1/36

1/5

تالطم ارز

0/036

0/163

0/085

تحصیالت شاغلین (درصد)

3/06

10/7

13/9

18/2

23/5

شاخص تایل

4/04

2/9

2/89

3/08

3/06

شاخص جینی

0/96

0/93

0/932

0/948

0/949

شاخص هرفیندال-هیرشمن

0/177

0/031

0/018

0/018

0/016

توسعه مالی (بر حسب درصد)

36/79

30/51

56/32

66/1

55/7

0/0028 0/0065

تحصیالت یکی از عوامل موثر بر ایجاد نوآوری است ،نوآوری به صورت ایجاد

 -2-4تحلیل یافته ها

 -1-2-4بررسی مقایسهای تنوع پذیری صادرات

تحریم اقتصادی در سالهای اخیر باعث کاهش درآمد دولت ،عدم تکافوی درآمد نفتی،
عدم تامین مالی فعالیتهای مختلف و رشد اقتصاد منفی در سال  1391و 1392
شده است ،چرایی اثر گذاری باالی تحریم بر درآمد دولت و بنابراین رشد اقتصادی
دارای نکاتی است ،که برای آینده اقتصاد ایران مهم و ضروری است ،وابستگی درآمد
دولت به صادرات نفت و وابستگی تامین مالی فعالیتهای اقتصادی به درآمد حاصل
از نفت یکی از دالیل مهم برای اثرگذاری باالی تحریم بر فعالیت اقتصادی است ،به
همین دلیل ارائه راه حلی برای جبران نوسان درآمد و یا کاهش درآمد نفتی ،صادرات
محصوالت متنوع و افزایش شرکای تجاری در صادرات و به خصوص کشورهای منطقه
است ،تنوع پذیری صادرات همواره سطح درآمد ثابتی را برای کشور فراهم مینماید .از
آنجا که معیارهای مطلق تنوع پذیری صادرات ،نمیتواند نتایجی را در رابطه با وضعیت
ایران ارائه دهد ،به همین دلیل به بررسی متنوع سازی صادرات ایران و مقایسه آن با
کشورهای مالزی و ترکیه پرداخته میشود.
نتایج حاصل از شاخص تمرکز در مورد کاالها در نمودار ( )2نشان میدهد ،که
صادرات در ایران نسبت به کشور ترکیه از تنوع باالیی برخوردار نیست ،اما نسبت به
اقتصاد مالزی بهتر میباشد ،بیشترین شاخص تمرکز در اقتصاد ایران به سال 2015
مربوط است ،که در آن میزان متنوع سازی برابر با  0/159است ،اما در سال  2012این
میزان برابر با  0/065است ،ممکن است شاخص تمرکز اطالعات مفیدی را در مورد
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محصوالت جدید موجب متنوع سازی تولید و صادرات میشود ،اثر تحصیالت بر
متنوع سازی صادرات با افزایش ارتباط بین صنعت و دانشگاه و همچنین افزایش
کیفیت تحصیالت افزایش مییابد ،نسبت شاغلین دارای تحصیالت عالی در دوره
مورد مطالعه روندی افزایشی را تجربه کرده است به طوری که میزان نسبت شاغلین
دارای تحصیالت عالی از مقدار  3/06درصد در سال  1371به مقدار  23/5درصد در
سال  1393افزایش یافته است ،دارا بودن شرایط الزم برای ارزش زا بودن تحصیالت
پتانسیل قوی برای متنوع سازی صادرات ایجاد میکند ،نسبت تسهیالت اعطا شده به
بخش غیردولتی به عنوان معیاری از توسعه مالی نشان میدهد که این نسبت از رقم
 36/79درصد در سال  1371به مقدار  55/7درصد در سال  1393افزایش یافته است.
تغییرات شاخصهای متنوع سازی صادرات تایل ،جینی و هرفیندال-هیرشمن برای
کاالها با کدهای  8رقمی  HSتقریبا روندی هموار را نشان میدهند.
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ساختار صادرات یک کشور ارائه ندهد ،چرا که بسیاری از کشورها بر مبنای تخصص
در تولید بر صادرات کاالهایی متمرکز میشوند ،که دارای مزیت نسبی بوده و در این
موارد ممکن است شاخص تمرکز باالتر به معنای غالب بودن اثرات مثبت تمرکز مبتنی
بر مزیت نسبی بر اثرات منفی باشد ،در واقع تئوری کالسیک تجارت بیان میکند ،که
الگوی تجارت کشورها بایستی براساس مزیت نسبی باشد ،چرا که سودآوری بیشتر
و هزینه فرصت کمتری را برای اقتصاد دارد .هر چه میزان مزیت نسبی فعالیتهای
اقتصادی باالتر باشد ،صادرات مبتنی بر تعداد کاالهای محدودی است ،و بنابراین
شاخص تمرکز افزایش مییابد .لذا یکی از دالیل باال بودن تمرکز در اقتصاد مالزی،
ناشی از تخصص در تولید است.
نمودار -1تنوع کاالیی صادرات

بررسی ترکیب کشورهای مقصد نیز دارای داللتهای مفیدی برای اقتصاد است،
ترکیب تجاری ایران در سال  1380به این صورت بوده است ،که امارات به تنهایی
 15درصد کل صادرات ایران را جذب کرده و کشورهای آلمان ،آذربایجان و ژاپن به
ترتیب  7/4 ،7/4و  5/6درصد از کل صادرات ایران را جذب نمودهاند ،در سال 1384
شرکای تجاری ایران ،شامل امارات ،عراق و هند بوده است ،در واقع پس از سرنگونی
صدام ،عراق به عنوان یکی از شرکای بزرگ تجاری ایران همواره مد نظر بوده است.
اما در سال  1394کشورهای چین ،عراق و امارات به عنوان سه شریک بزرگ تجاری
ایران مطرح بودهاند ،همچنین کشور افعانستان نیز همواره جزء شرکای بزرگ تجاری
ایران است .آنچکه قابل ذکر است ،روند روبه افزایشی صادرات ایران به چین بوده
است که از  4درصد در سال  1380به  25درصد در سال  1393و سپس  19درصد در
سال  1394افزایش یافته است .کشورهای همسایه از قبیل عراق ،افغانستان و ترکیه
ظرفیتهای بالقوهای را برای صادرات ایران فراهم کردهاند که میتوان با استفاده از
سیاستهای بهینه سهم عمدهای از بازارها را تسخیر کرد ،بر روی هم رفته وضعیت
شرکای تجاری ایران نیز در وضعیت مناسبی نیست.

 -2-2-4رابطه متنوع سازی صادرات و رشد اقتصادی(مطلوبیت سیاست متنوع سازی
صادرات)

قبل از برآورد عوامل موثر بر تنوع صادرات در اقتصاد ایران به این سوال پاسخ داده
میشود ،که آیا متنوع سازی صادرات تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی و یا بلعکس دارد،
بنابراین از بررسی علیت گرنجر استفاده میشود ،علیت گرنجر مبتنی بر فرضیه صفر

جدول -3علیت گرنجر بین متنوع سازی صادرات و تولید واقعی(منبع :یافتههای تحقیق)
شاخص هرفیندال-هیرشمن
مستقل

وابسته

تنوع پذیری
تولید واقعی اقتصاد

تنوع پذیری

تولید واقعی

شاخص جینی

شاخص تایل

تنوع پذیری تولید واقعی تنوع پذیری تولید واقعی

-

8/1
()0/004

-

12/5
()0/00

-

15/25
()0/00

7/93
()0/019

-

6/45
()0/04

-

4/6
()0/032

-

 -3-2-4عوامل موثر بر متنوع سازی صادرات

جدول ( )4نتایج حاصل از برآورد اثر عوامل موثر بر متنوع سازی صادرات با استفاده از
روش رگرسیون دو مرحلهای با کاربست گشتاورهای تعمیم یافته برای سه شاخص متنوع
سازی جینی ،تایل و هرفیندال-هیرشمن را نشان میدهد .براساس نتایج حاصل از برآورد،
سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر منفی و معناداری را بر متنوع سازی صادرات است ،به
این صورت که هر چه میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش یابد ،میزان شاخص
تنوعسازی صاراتی کاهش مییابد ،یکی از دالیل اصلی برای مثبت بودن اثر سرمایه
گذاری مستقیم خارجی بر متنوع سازی صادرات ناشی از تک محصولی بودن اقتصاد
کشور است ،در واقع براساس شواهد در سال  1394سهم سه کاالی وابسته به نفت در
صادرات بالغ بر  55درصد است ،بنابراین سرمایه گذاری خارجی در بخشهای اقتصادی
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عدم رابطه بین دو متغیر است ،در صورتی که فرضیه صفر رد شود ،رابطهای معنادار
بین متغیرها وجود دارد و در صورتی که فرضیه صفر تایید شود ،رابطهای معنادار بین
متغیرهای مورد استفاده وجود ندارد .نتایج حاصل از بررسی علیت در جدول ( )3نشان
میدهد که یک علیت دو طرفه بین متغیرهای تولید ناخالص داخلی بدون نفت و متنوع
سازی صادرات وجود دارد ،طوری که هر چه میزان متنوع سازی صادرات افزایش یابد،
میزان تولید ناخالص حقیقی افزایش و هر چه میزان تولید ناخالص داخلی افزایش یابد،
میزان تنوع پذیری نیز افزایش مییابد ،بنابراین ایدههای اقتصاد مقاومتی بر متنوع
سازی صادرات برای کاهش آسیب پذیری اقتصاد کامال از لحاظ علمی و مبانی نظری
قابل تایید است ،در واقع سیاستی پایدار برای عملکرد پویای بخش واقعی اقتصاد تلقی
میشود .البته جهت علیت از تنوع صادراتی به سمت رشد اقتصادی بسیار قویتر از
جهت علیت از تولید واقعی در اقتصاد به سمت متنوع سازی صادرات است ،به همین
دلیل است که رهبر معظم در بیانات متعدد خود ،متنوع سازی صادرات را به عنوان
یکی از معیارهای توسعه اقتصادی و ثبات درآمدی ارزی تلقی میکند.
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غیر از نفت میتواند طوری عمل کند که تنوع صادرات در اقتصاد کشور افزایش یابد .دلیل
دیگر اثر گذاری مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر متنوع سازی صادرات ناشی از
شکاف باال بین سطح تکنولوژی کشورهای توسعه یافته و ایران است ،که شکاف باال برای
دورهای باعث بازدهی مثبت خواهد شد.
بررسی اثر تحصیالت شاغلین بر روی تنوع پذیری صادرات معنادار نیست ،در واقع
سبک و روش فعلی در سیستم آموزشی کشور نمیتواند ،تاثیر معناداری را بر متنوع سازی
صادرات داشته باشد ،کشورهای توسعهیافتهای که به عنوان الگوی تاثیر مثبت افزایش
تحصیالت بر متغیرهای اقتصادی مورد توجه قرار میگیرند ،اغلب از کیفیت تحصیالت
مناسبی برخوردار هستند ،اما در اقتصاد ایران به کیفیت تحصیالت توجهی نشده است،
و این باعث شده است که عمال مدرک گرایی در کشور رونق یابد ،و حتی بسیاری از مراکز
دانشگاهی به صورت بنگاه داری فعالیت میکنند ،لذا اگر چه در اقتصاد ایران سهم افراد
تحصیل کرده بسیار باال است ،اما وجود چنین سیستمی برای آموزش ایران عالوه بر
تخصیص نادرست منابع باعث تغییرانتظارات جامعه و عدم توانایی دولتها در برآورد
نیاز و انتظارات افراد میشود ،به طور کلی نیروی کار با افزایش سطح تحصیالت به نسبت
توانمند نشده است و این در حالی است که در بند  3اقتصاد مقاومتی بر نیروی کار توانمند
تاکید شده است.
اثر کیفیت نهادهها بر متنوع سازی صادرات از لحاظ معنادار نبوده ،اما آنچه که از
لحاظ تفسیری دارای اهمیت است ،این است که ضرایب برای دو شاخص منفی بوده و این
نشان دهنده اثر آن بر افزایش متنوع سازی صادرات است ،در واقع از لحاظ فرآیندهای
بوروکراسی اداری ،اقتصاد ایران با مشکالت زیادی مواجه است ،و این مشکالت باعث
کاهش انگیزه برای تولید و متنوع سازی صادرات است ،هر چه اقتصاد مانع کمتری را
برای تولید کنندگان ایجاد کند ،انگیزه برای تولید افزایش مییابد ،این در حالی است که
براساس گزارشات کسب و کار ،)2015( 1رتبه سهولت تجارت ایران در بین  189کشور
برابر با  130بوده است و زمان برای صادرات برابر با  25روز و هزینه صادرات هر کانتینر
برابر با  1350دالر است ،این ارقام برای کره جنوبی به ترتیب معادل با  8روز و  670دالر
است ،و برای مالزی به ترتیب برابر با  11روز و  525دالر است ،بنابراین بهبود فرآیند ایجاد
صادرات یکی از گامها برای ارتقا صادرات است ،و تسهیل در روند تجارت به عنوان یکی
از سیاستهای اصلی اقتصاد مقاومتی مطرح بوده است.
نرخارزیکیازمتغیرهایاصلیتعیینکنندهسالمتاقتصاداست،براساستئوریهای
اقتصادی هر چه نرخ ارز در اقتصاد افزایش یابد ،کاالهای داخلی برای کشورهای خارجی
)1. Doing Business (2015
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ارزان شده و بنابراین صادرات افزایش مییابد ،اما برای اقتصادهایی که پشتوانه قوی
تولید برای آنها وجود ندارد و بخش اعظمی از اقتصاد به صورت واردات کاالهای سرمایه
ای و واسطهای میباشد ،افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه تمام شده تولید در اقتصاد
میشود ،همچنین افزایش تالطم و نوسان در بازار ارز موجب افزایش نااطمینانی در فضای
اقتصادی میشود ،این نااطمینانی باعث افزایش ریسک تجارت میشود ،به همین دلیل
براساس نتایج نشان داده شده در جدول ( )4نوسان یا تالطم باال در بازار ارز نیز دارای اثر
معنادار و مثبت بر شاخص تنوع پذیری صادرات دارد ،طوری که هر چه تالطم بازار ارز
افزایش یابد ،میزان تنوع پذیری صادرات کاهش مییابد ،در واقع این به دلیل نااطمینانی
باالی ناشی از تغییرات در نرخ ارز است ،دلیل دوم برای کاهش تنوع پذیری صادرات،
بررسی سود حاصل از تولید در مقایسه با سود حاصل از معاملهگری در بازار ارز است ،هر
چه میزان تالطم در بازار ارز باالتر باشد ،احتمال کسب سودآوری نیز افزایش مییابد ،به
همین دلیل افراد ترجیح میدهند که به جای تولید ،در بازار ارز سرمایه گذاری نمایند و
به این واسطه سود باالتر را کسب میکنند ،و به همین دلیل تنوع پذیری صادرات کاهش
مییابد .در واقع تالطم نرخ ارز به عنوان یکی از موانع اصلی برای متنوع سازی صادرات
مطرح است ،این در حالی است که در بند  10سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی ،بر
تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای الزم برای حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات
کاالها و خدمات تاکید شده است.
بررسی نسبت تسهیالت اعطا شده به بخش غیردولتی به کل تولید بر تنوع پذیری
صادرات ،نشان میدهد که اثر اعتبارات بر تنوع پذیری مثبت برآورد شده است ،و این
نشان میدهد که اعتبارات برای تولیدات جدید اختصاص نداشته است ،در واقع هر فعالیت
تولیدی جدید ممکن است به دلیل عدم آگاهی از بازار آن با ریسک باالیی مواجه باشد .به
همین دلیل سرمایه گذاری بانکها و اعتبارات بخش غیردولتی به توسعه متنوع سازی
صادرات منجر نشده است .این در حالی است که در بند  9اقتصاد مقاومتی بر صالح و
تقویت همهجانبهی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی تاکید
شده است.
اثر گذاری تولید ناخالص داخلی بدون نفت بر حسب شاخص قیمت سال  1383به
عنوان شاخصی از اندازه اقتصاد دارای اثر معناداری بر میزان تنوع پذیری صادراتی دارد ،به
گونهای که هر چه میزان تولید واقعی در اقتصاد افزایش یابد ،میزان شاخص تنوع پذیری
کاهش و اندازه تنوع پذیری افزایش مییابد ،در واقع اقتصاد ایران نیازمند ارائه محصولی
جدید برای توسعه اقتصادی است ،به این صورت رشد اقتصادی باعث ایجاد تنوع در تولید
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کاالها و تنوع در صادرات میشود ،و به این واسطه میزان رشد اقتصادی افزایش مییابد.
اثر تحریم اقتصادی به عنوان یک متغیر دامی (مجازی) دارای اثر مثبت بر شاخص
تنوع صادرات است و در دوران تحریم اقتصادی نسبت به سایر ادوار شاخص تنوع پذیری
افزایش و میزان تنوع پذیری کاهش داشته است ،جهانی شدن در سالهای اخیر باعث
شده است که منافع کشورها وابسته به همدیگر باشد ،لذا آمریکا و متحدانش با توجه به
سطح قدرت آنها ،خواه ناخواه در اکثر کشورها دارای نفوذ باالیی هستند ،به همین دلیل هر
گونه تحریم آمریکا بر ایران برای بسیاری از کشورها الزام آور بوده است و در واقع شرکای
تجاری را کاهش میدهند ،اثر مثبت تحریم بر متنوع سازی صادرات وجود چنین اثری را
نشان میدهد .به همین دلیل است که در بند  12بر توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش
همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان تاکید شده است.
جدول -4برآورد عوامل موثر تنوع صادرات
hhi

gini

theil

سرمایه گذاری خارجی

***-2.07e-05
)(-3.204

***-8.06e-06
)(-4.246

***-0.000235
)(-4.756

تحصیالت شاغلین

-0.000914
)(-0.236

0.000735
)(0.738

0.0256
)(0.948

کیفیت نهادها

0.0356
)(0.456

-0.0225
)(-1.007

-0.0971
)(-0.180

تالطم بازار ارز

**0.179
)(2.530

***0.0529
)(4.725

***1.558
)(3.054

اعتبارات غیردولتی

***0.00431
)(5.605

***0.000915
)(4.614

***0.0378
)(6.134

تولید ناخالص داخلی

**-1.79e-07
)(-2.098

*-3.85e-08
)(-1.673

***-1.77e-06
)(-2.911

تحریم

0.0292
)(1.516

**0.0120
)(2.442

*0.245
)(1.909

عرض از مبدا

0.0599
)(0.374

**0.985
)(20.77

**3.839
)(3.436

ضریب تعیین

0.869

0.813

0.835

*** :معنی داری ضریب در سطح  99درصد :** ،معنی داری ضریب در سطح  95درصد و * :معنی داری ضریب
در سطح  90درصد است .اعداد داخل پرانتز نشان دهنده آماره  Zضرایب می باشند.

 -5بحث ،نتیجه گیری و پیشنهادها

یکی از مشکالت اصلی برای اقتصاد ایران ،وابستگی باال به درآمدهای نفتی و وابستگی به
درآمد ارزی ناشی از صادرات تعداد کمی از کاالها است ،به همین دلیل یکی از سیاستهای
اقتصاد مقاومتی ،متنوع سازی صادرات ذکر شده است ،متنوع سازی صادرات یکی از
سیاستهای موثر برای کاهش آسیبپذیری اقتصاد به دلیل نوسان درآمد ارزی است،
چرا که سهم کاالهای سرمایهای و واسطهای از کل واردات بیش از  60درصد است ،شواهد
برای اقتصاد ایران نشان میدهد که متنوع سازی صادرات در ایران نسبت به کشورهای
مالزی و ترکیه در وضعیت بدتری قرار دارد ،لذا با استفاده از دادههای در دسترس در دوره
زمانی  1371تا  1393و روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات دو مرحلهای با رهیافت
گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی عوامل موثر بر متنوع سازی صادرات به عنوان سیاست
بهینه اقتصاد مقاومتی میپردازد ،نتایج نشان میدهد که سرمایه گذاری مستقیم و تولید
واقعی باعث افزایش متنوع سازی صادرات میشود ،اما تحصیالت و کیفیت نهادهها اثر
معناداری را بر متنوع سازی صادرات ندارد ،اما براساس نتایج حاصل از برآورد به طور
متوسط شاخص تمرکز جینی در دوران تحریم نسبت به سایر ادوار به اندازه 0/012
باالتر است و افزایش نسبت اعتبارات غیردولتی به اندازه  1درصد باعث افزایش شاخص
تمرکز هرفیندال-هیرشمن ،جینی و تایل به ترتیب به اندازه  0/000915 ،0/0043و
 0/0378میشود ،همچنین افزایش 1صدم واحد در تالطم بازار ارز باعث افزایش شاخص
تمرکز هرفیندال-هیرشمن ،جینی و تایل به ترتیب به اندازه  0/0529 ،0/179و 1/558
میشود .همچنین افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی به اندازه یک میلیارد دالر باعث
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براساس نتایج به دست آمده ،اقتصاد ایران در سالهای اخیر کاهش رشد اقتصادی،
کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تالطم باال را در بازار ارز را تجربه کرده است ،و
تمام اینها نشان دهنده این است که اقتصاد کشور از آسیبپذیری باالیی برخوردار است.
همچنین شکاف بین واقعیتهای موجود در اقتصاد ایران با آنچه که در اقتصاد مقاومتی
برای کاهش آسیبپذیری اقتصاد ارائه شده است ،افزایش یافته است ،و این نشان میدهد
که هنوز برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اقدامی عملی صورت نگرفته است ،در
همین راستا افزایش کیفیت تحصیالت ،هدایت منابع مالی به سمت فعالیتهای تولید،
کاهش تالطم در بازار ارز ،افزایش کارایی مناطق آزاد در جذب سرمایه گذاری مستقیم
خارجی به عنوان سیاستهای مطلوب در جهت اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و مقاوم
سازی اقتصاد قابل طرح است.
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کاهش شاخص تمرکز هرفیندال-هیرشمن ،جینی و تایل به ترتیب به اندازهی ،0/0207
 0/00806و  0/235و همچنین افزایش تولید به اندازه  1هزار میلیارد ریال باعث کاهش
شاخصهای تمرکز به ترتیب به اندازهی  0/00004 ،0/000179و  0/00177میشود.
به طور کلی برای دستیابی به اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی چند سیاست مهم بایستی
برای کاهش آسیب پذیری اقتصاد ،با توجه به سیاست تنوع سازی صادرات کشور ،در
اولویت قرار گیرند:
-1افزایش کیفیت تحصیالت و ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه.
-2کاهش تالطم بازار ارز و کاهش بازدهی در بازارهای بدون ارزش افزوده اقتصادی.
-3افزایش کارایی مناطق آزاد برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی.
 -4بیمه تسهیالت پرداختی بانکها برای تامین مالی فعالیتهای نوین تولیدی
-5افزایش کارآمدی سیاست خارجی در افزایش ارتباط دو جانبه با سایر کشورها.
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